INSTRUÇÃO NORMATIVA-CBC Nº 06, DE 19 DE JUNHO DE 2019
Aprova o Regulamento dos Campeonatos

Brasileiros Interclubes® do Comitê Brasileiro
de Clubes - CBC.

A DIRETORIA DO COMITÊ BRASILEIRO DE CLUBES – CBC, no uso de suas atribuições que lhe
confere o Estatuto Social, art. 32, alíneas “b” e “p”; e

CONSIDERANDO que o art. 37, da Lei nº 13.756/2018 revogou o art. 56, § 10º da Lei nº
9.615/1998, que destinava recursos para o CBC, com a finalidade de formação de atletas
olímpicos e paralímpicos;

CONSIDERANDO que, ao mesmo tempo, a Lei nº 13.756/2018 disciplinou nova fonte normativa
para o recebimento de recursos pelo CBC, ao estabelecer em seu art. 16 que, desde 01/01/2019,
0,5% (cinco décimos por cento) do percentual de 4,36% (quatro inteiros e trinta e seis
centésimos por cento) do produto da arrecadação da loteria de prognósticos numéricos é
destinado ao CBC;

CONSIDERANDO que a Lei nº 13.756/2018 fixou novos parâmetros jurídicos para utilização dos
recursos, saindo do anterior sistema normativo das transferências voluntárias, para o atual
sistema das transferências obrigatórias, que observa disposições legais específicas, o que
também proporciona maior aproximação das dinâmicas inerentes às entidades de direito
privado para execução de ações esportivas;

CONSIDERANDO que o art. 23, da Lei nº 13.756/2018 estabelece regras específicas de
destinação dos recursos atribuídos ao CBC, para utilização exclusiva e integral em programas e
projetos de fomento, desenvolvimento e manutenção do desporto, de formação de recursos
humanos, de preparação técnica, manutenção e locomoção de atletas e de participação em
eventos desportivos e no custeio de despesas administrativas;
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CONSIDERANDO também que a atualização do Programa de Formação de Atletas do CBC
amplia o espectro dos Campeonatos Brasileiros Interclubes® - CBIs e potencializa o aumento de
beneficiários e esportes atingidos;

CONSIDERANDO o dever legal do CBC de manter a continuidade e higidez da execução das
políticas esportivas previstas no Programa de Formação de Atletas do CBC, na forma da
utilização prevista no mencionado art. 23, da Lei nº 13.756/2018;

CONSIDERANDO que é conveniente e oportuno a atualização do Regulamento dos CBIs frente à
nova legislação, bem como seu aprimoramento frente à dinâmica prevista no Programa de
Formação de Atletas do CBC; e

CONSIDERANDO a competência estatutária da Diretoria do CBC e sua autonomia constitucional
de organização e funcionamento.

RESOLVE:
Art. 1º Aprovar o Regulamento dos Campeonatos Brasileiros Interclubes® do Comitê Brasileiro
de Clubes – CBC.

Art. 2º Publicar a presente Instrução Normativa no site do CBC, bem como o inteiro teor do
Regulamento dos Campeonatos Brasileiros Interclubes® do CBC.

Art. 3º Esta Instrução Normativa entra em vigor na presente data.

Campinas, 19 de junho de 2019.

Jair Alfredo Pereira
Presidente do Comitê Brasileiro de Clubes
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